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DE STORE TING
Så sier Herren: «Frykt ikke! 
Jeg er den første og den siste og 
den levende. Jeg var død, men se, 
jeg lever i all evighet, og jeg har 
nøklene til døden og dødsriket».

Det er svimlende stort å tenke bakover da Gud iscene- 
satte «Big bang». Gud var der før eksplosjonen som bragte 
materien fram. Og nedla i skaperverket de lovene universet 
og mikrokosmos følger. Ja, mulighetene til å bedrive nano- 
teknologi og alt det andre fantastiske i tilværelsen. Men, for 
folk flest er det noen nummer for mektig. Og skapelsens 
Gud bor i et lys ingen kan komme til.  Slik er han en Gud 
vi bare aner ut fra hans gjerninger. Gud som «den første» 
er fjern og utilgjengelig. 

Gud som «den siste» er heller ikke nær. Min egen død er 
riktig nok ikke så svært langt unna. Men, menneskehetens 
historie kan ta sin tid. Vi vet ikke når materiens og tidens 
periode er over. Det vi tror er at der skal vi møte Gud. Den 
store regnskapsdagen kommer. Det er bare rett og rimelig 
at enhver kalles til regnskap. Alt annet ville være urettferdig. 
Ingen kan snike seg unna ansvaret ved å være menneske. 

Og likevel møtes vi av Herrens «Frykt ikke!» Hvordan 
er det å forstå? Når Herren kalles den levende, som var 
død, men lever, da tenker jeg på Jesus Kristus, avbildet av 
skapelsens Gud og den siste dommer. Den levende Jesus 
bærer nøkkelknippet som åpner og gjør død til liv.
Ofte påpekes at korset minner adskillig om en gammeldags 
nøkkel. Og korset er det! Korset hvor Jesus døde for dine 
og mine synder er nettopp nøkkelen til den stengte evighet, 
stengt på grunn av vår synd. Åpnet av ham som seiret over 
døden påskemorgen.

Da jeg begynte i Lardal for nesten et år siden, fikk jeg 
nøkler og koder som ga adgang. Jeg kunne bevege meg 
fritt i det som før var stengt. Du er døpt og lever i tro. 
Du har tilgang til Jesus i livet og han er din garanti for at du 
uten frykt kan se døden og evigheten sorgløst i øynene. 
Det er noe å øve seg på! «Å, salige stund uten like! Han 
lever, han lever ennu». Og «så fikk du den levende møte, 
å salige, salige stund!» Guds fred være med deg! 

Are prest
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VI SATSER PÅ UNGDOMMEN

Kirken i Lardal har alltid hatt ord på seg for å ha 
en god konfirmantundervisning. Gjennom årtier 
har 14–15-åringene lært om Bibelen og fått en 
smak av Jesu godhet. Det er vel kanskje også 
en av grunnene til at vi har så høy oppslutning 
om kirkelig konfirmasjon i Lardal.

Hvert eneste år opplever vi også konfirmant-
flokker som er svært trivelig å jobbe sammen 
med. Ungdommen i Lardal er for det aller 
meste trivelige, flotte ressurser som det er 
all grunn til å satse på. Sist sommer satte en 
gruppe med ansatte hos oss seg ned for å 
drøfte om vi kunne få til et opplegg der vi 
satset enda mer på konfirmantene. Filosofien 
var at «konfirmantene har vi stort sett hos 
oss, så hvorfor ikke satse enda mer på dette 
året». 

Ellers er det jo dessverre slik at vi sliter noe 
med å få ungdommer til å komme i kirken, og 
derfor ville vi nå satse ekstra på de som likevel 
kommer. Resultatet av denne idémyldringen 
rundt karbonadesmørbrødet på Gavelstad, ble 
tidenes konfirmantsatsning i Lardal. 6 voksne 
ledere, flere temasamlinger og dannelsestur 
til Riga er noe av det som var nytt med dette 
kullet. 

Vi tror det har blitt et flott år, og så håper 
vi at det har blitt sådd noe som gjør at årets 
konfirmanter får lyst til å komme i kirken videre 
også. Men, mest av alt så ber vi om at vi må 
ha klart å gi dem litt smak på Han som er 

veien, sannheten og livet. Hovedmålet med 
konfirmantundervisningen har vært å peke på 
Jesus. Nå er ikke dette til noen forkleinelse for 
tidligere års konfirmantundervisning, for den har 
som tidligere nevnt hatt høy kvalitet gjennom 
mange tiår. Noen av de som er blitt konfirmert 
tidligere synes kanskje det er voldsomt at årets 
konfirmanter fikk tur til Riga, mens de selv stort 
sett måtte nøye seg med bowlingtur til Tøns-
berg med Berrefjord og andre (hvor de i tillegg 
stort sett ble slått av den nevnte kirkevergen i 
bowling.) Til det er det å si, at det forhåpent- 
ligvis også er gode minner, i hvert fall har 
undertegnede opplevd det som svært trivelig. 
Men, når et nytt opplegg starter, så må det jo 
en gang starte, og det ble altså i år. 

Utfordringene framover er todelt: På den ene 
side må vi stille ressurser og opplegg som 
gjør at årets konfirmanter får tilbud som gjør 
det trivelig å bli med videre. Samtidig så skal 
vi forsøke å videreføre denne satsningen til 
neste års konfirmanter. Økonomisk er det ikke 
sikkert at vil klarer like stort opplegg. Om det 
kanskje ikke blir Rigatur, så skal det bli en flott 
weekendtur til neste vår også. 

Men, for å få til denne storsatsningen, så er vi 
avhengig av pengegaver og vi skulle gjerne hatt 
noen flere frivillige medhjelpere også. Har du tid 
eller penger å bidra med, så ta gjerne kontakt 
med undertegnede på tlf. 922 63 088. 
Husk også på konfirmantene i bønn. Vi tror det 
er en svært viktig tid i ungdomstilværelsen.

Ove Henning Berrefjord

Kirkevergens spalte
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Trosopplæring

Gjennom fire hektiske dager, fra 1.–4. mai, 
inntok en gjeng ungdommer og voksne fra 
Lardal, Latvias hovedstad, Riga. Gjengen 
bestod av årets 22 konfirmanter og 7 ledere.
Det var nok en del spente ansikter å se da 
vi møtte opp i Svarstad kl. 07.00 på 1. mai. 
Spennende dager i et land ingen av konfir- 
mantene hadde besøkt tidligere, lå foran 
oss. Hovedansvarlig på turen var Kjell Håke-
stad.

Vel framme på flyplassen i Riga, ble vi møtt 
av vår guide for anledningen, teologen Inguna. 
Hun ble med oss inn til hotellet, som ikke lå 
helt i sentrum av byen. Vel installert på rom- 
mene, var det tid for en to-timers guidet tur 
rundt i Riga, dels med buss og dels til fots. 
Vi startet med å se den enorme Brødrekirke-
gården, et mektig og trist minnesmerke over 
falne soldater i 2. verdenskrig. Stillheten lå over 
området og man hørte ikke noe til byens larm. 
Deretter tok vi en tur inn i gamlebyen. Der gikk 
vi litt rundt i det sure vårværet, mens Inguna 
fortalte levende om Latvias historie. Hun var for 
øvrig alvorlig bekymret for Latvia, sett i lys av 
den siste tidens hendelser i Ukraina. I Latvia 
er russerne i flertall. Hver kveld ble avsluttet 
kl. 21 med et «Ord for natten», ledet av Are.

Fredag var det kirkebesøk som stod på dags-
ordenen, i strålende solskinn. For å komme oss 
inn til sentrum av byen, måtte vi ta en offentlig 
rutebuss, buss nr. 3. Turen kostet €1,2, ca.  
10 kroner. Minibankene spydde stort sett ut 
bare € 50 sedler. Vi skjønte fort at det ikke ville 
gå med veksling på bussen hvis alle kom med 
slike sedler. Hva gjør man da? Jo, Are prest 
tilbød seg å betale for alle under ett, så kunne 
vi andre bare betale tilbake til ham etterpå. 
Bussen kom, den gikk hvert 8. minutt, og vi 
strømmet inn alle åpne dører. Are gikk inn foran 
for å betale til sjåføren, men han ville ikke ta 
i mot den store seddelen og vinket bare Are 
innover i bussen, og ikke kunne sjåføren et ord 
engelsk. Are var nok ikke den som gjerne drev 
med buss-sniking. Fortvilelsen lyste nok litt ut 
av øynene til Are akkurat da, men det var 
ikke mulig å få betalt. Enden på visa ble at alle 
29 snek seg på bussen uten å betale. Kanskje 
et nyttig og billig reistips fra prestehold? Det 
ble en morsom historie i etterkant! Men billett-
kontroller var det mange av, noe enkelte av oss 
fikk erfare.

Vi skulle først en tur inn i den russisk orto- 
dokse katedralen; et veldig flott bygg med 
store gullkupler. Mange av konfirmantene ble

KONFIRMANTENE PÅ DANNELSESREISE TIL RIGA

Den russisk-ortodokse katedralen i Riga med 
sin mektige gull-kupler. Foto: Kjell Håkestad.

Konfirmanter og ledere samlet på trappa 
til den russisk-ortodokse katedralen. 
Foto: Kjell Håkestad.
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overveldet av opplevelsen. Så annerledes enn 
våre hjemlige kirker. Stillhet, lukt av røkelse, 
tente lys, gull, ikoner og nonner som sopte 
gulvet. Denne katedralen hadde i Sovjet-tiden 
vært astronomisk observatorium. Deretter gikk 
turen til domkirken; et mektig bygg fra 1211. 
Latvia er luthersk, så det var en luthersk kirke vi 
kom inn i. Litt mer gjenkjennelig her. En av kon-
firmantene pekte og sa: Sånn har vi jo hjemme 
også, og pekte på prekestolen. Så noe har de 
lagt merke til i de hjemlige kirkene! 

I domkirken stod en orgelkonsert på program-
met. Vi måtte stå en stund i kø for å få kjøpt 
billetter (Hvor ofte står man i kø for å komme 
inn på en orgelkonsert i Norge??). Vi var tidlig 
i køen og fikk greie plasser. Antall tilhørere på 
konserten var kanskje 4–500 personer. Ikke 
dårlig på en fredag formiddag. Lyden fra det 
enorme orgelet i domkirken gav visst enkelte 
frysninger nedover ryggen. Orgelet med 126 
stemmer, var i sin tid (1886) verdens største, 
og er fremdeles et av de største. 

Etter konserten var det klart for frislipp og 
shopping. Vi gikk rundt i gamlebyen i små 
grupper og alle så ut til å like byen godt.

Lørdag var det museumsbesøk som stod 
på programmet. Vi besøkte Naturhistorisk 
museum. Jeg tror Henning og flere lot seg 
imponere av størrelsen på et og annet elg- 
gevir. De var nok ikke fra Styrvoll. Museet er i 
5 etasjer og rommer eksempler på alt som 

kryper, går, svømmer eller vokser i Latvias 
natur. Et litt ekkelt inntrykk gjorde nok noen 
menneskefostre på glasskrukker med forma- 
lin. Vi skulle også besøkt museet for musikk- 
instrumenter, men det viste seg å være stengt; 
i hvert fall akkurat da vi kom dit. Dermed ble 
det mer tid til shopping og å se seg omkring 
i byen. Solen strålte også denne dagen fra 
nesten skyfri himmel. Rett i nærheten av 
hotellet lå Latvias største kjøpesenter og 
mange la igjen en del Euro også der.

Søndag var hjemreisedag med avgang fra 
hotellet kl. 12.00. Det regnet lett akkurat da, 
så det var like greit at vi skulle tilbringe det 
meste av dagen innendørs. Flyet var i rute og 
omkring kl. 19.00 var det en gjeng med trøtte 
og slitne lardølinger som hoppet ut av bussen i 
Svarstad, fulle av inntrykk og spennende opp-
levelser som nok svært få konfirmanter i Norge 
har fått være med på tidligere; en tur de unge 
vil huske hele livet. 

Stor takk til lederne: Henning Røsholt, 
Gerd Mari Fosshaug, Inger Hustuft Aadne, 
Petter Fugleberg Simonsen, Iselin Ringstad 
og Are Sandnes.
Så et spørsmål i etterkant fra den som 
organiserte det hele:
Var det verdt jobben og ressursbruken? 
Å ja, å ja. Visst var verdt det! 
Kan man få et bedre resultat enn tindrende, 
glade ungdomsøyne fulle av inntrykk og 
opplevelser?

Kjell Håkestad

Guiden Inguna forteller konfirmantene om 
Latvias historie. Foto: Kjell Håkestad.

Kveldssamling på hotellet der vi synger «La oss 
vandre i lyset». Foto: Kjell Håkestad.
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Trosopplæring
TAHIRLEKENE – EN SUKSESS

Tahirlekene i Lardal er aktivitetsdager under 
mottoet: «Alle skal med». Lekene i Lardal ble 
gjennomført første gang vinteren 2013 som 
et dagsarrangement for barneskolen i Lardal. 
Nå i 2014 gikk arrangementet over 4 dager, 
den første uka i mars. 

Mandagen startet vi opp på ungdomsskolen 
der de ca 40 elevene i valgfag idrett, gjennom-
førte Tahirleker i gymsalen. Stor innsats og 
innlevelse. Vi hadde også besøk av verdens-
mesteren i Frisbee, Sune Wentzel. I løpet av 
en time hadde alle elevene lært å spille frisbee. 
Før vi startet opp i gymsalen fikk elevene 
også et møte i klasserommet med den blinde 
pakistaneren Tahir Hussain. Det er han som er 
opphavet til lekene, og sammen med Vidar Bøe 
forteller han en gripende historie om livet sitt. 
Elevene fikk også et lysbildeforedrag om Tahirs 
mestring av Vasaloppet. Team Tahir under 
Vasaloppet, bestod av ledsagere og hjelpere 
fra Svarstad IL, Østmarka IL og Den Norske 
Kirke i Lardal. Arne Lindsverk var leder for 
Team Tahir og han tok oss med på en lysbilde
reise gjennom forberedelser og selve løpet.   

Tirsdagen var det Tahirleker i Borgen med 
skiaktiviteter, der 1.–4. klassingene i Lardal fikk
prøve seg i mange snøaktiviteter, både med og 
uten ski på beina. Noen av øvelsene var slik at 
elevene fikk prøve seg både som «blinde» og 
som ledsagere.

Onsdagen var det 5.–7. klasse i Kvelde og 
Hvarnes som fikk en kjempedag med olympisk 
åpningsseremoni og mange aktiviteter.

Siste dagen i lekene var torsdag, og da 
kom 5.–7. klasse fra Hvittingfoss og Lardal. 
De ble blandet i grupper og på den måten 
ble det både aktiviteter og nye bekjentskaper. 
Det var stor stemning alle dager, og vi så 
bare blide barn og ingen sure miner. Mye av 
suksessen her ligger i at Tahirlekene i Lardal 
er et samarbeid mellom Tahirlekene Norge, 
Svarstad IL, Kirken, Borgen fylkesanlegg og 
skolene. Veldig mange dugnadstimer er lagt 
ned i dette, og en god belønning er det da å 
treffe ca 450 glade barn og ca 250 fornøyde 
voksne. 

En stor takk også til Thor Heyerdahl videre- 
gående skole som stilte med rundt 40 dyktige 
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Tahir i ivrig samtale med sokneprest Are og Arne Landsverk. Arne Landsverk har stått for Tahirs 
treningsopplegg det siste året fram mot Vasaloppet i februar i år. Foto: Kjell Håkestad.
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Fredag 4. april arrangerte vi påskeverksted. 
Alle 1. til 4. klassinger ble bedt inn. 17 gutter 
og 17 jenter meldte seg på. De ble henta på 
skolen, så gikk de over veien til ungdoms- 
skolen. Der starta vi med mat, de fikk brød- 
skive i handa og kunne gå ut og spise i det 
flotte vårværet.

Etter matpause kunne vi starte opp. Da kunne 
ungene velge om de ville lage påskepynt eller 
påskekort, eller være i gymsalen. På disse 
stasjonene hadde vi de flotte konfirmantene. 
Det er de som går i korskonfirmantgruppa 
(de var også med på juleverkstedet). Ungene 
flokket seg rundt dem. De organiserte dem i 

gymsalen, hjalp dem med å lage ting, gav trøst 
når noen trengte det, lekte og passa på dem 
ute i pauser. Vi hadde også med mammaer og 
bestemødre som gjorde en kjempeinnsats.

Tilslutt gikk vi i samla flokk til Svarstad kirke der 
vi avslutta med en kort gudstjeneste. Are prest 
snakket om påske og vi sang påskesanger 
sammen.

Vi hadde en flott fredags ettermiddag sammen. 
Fint å få høre litt om hvorfor vi feirer påske. 
Tusen takk til alle dere som hjalp til slik at vi 
kunne arrangere et påskeverksted.
Uten dere ville vi ikke klart det.

BLI MED I BARNEKORET!

Lardal Barnekor har øvelse hver torsdag 
kl. 17.15–18.00.

Starter opp igjen etter sommerferien 21. aug.
Gamle og nye sangere er hjertelig velkomne!

For mer info: 
Ring Kjell Håkestad på tlf 988 51 800

Påskeverksted

Skoleelevene fikk prøves både som «blinde» og 
som ledsagere. Foto: Kjell Håkestad.

En del av det flotte barnekoret vårt samlet til 
øvelse i kirken. Foto: Kai Berntsen.

ledsagere/funksjonærer fra idrettslinja. Tahir- 
lekene er først og fremst et forebyggende opp-
legg som har sin hovedstøtte fra Gjensidigestif-
telsen. Målet er å nå 30 000 skoleelever i Norge 
i løpet av 3 år. Opplegget består av skolebesøk 
i forkant av lekene, selve lekene og så foreldre-/
folkemøte etterpå. I Lardal ble skolebesøkene 
gjennomført over 3 dager i forkant, og folke- 
møtene ble holdt på Gavelstad Gjestegård og 
Kvelde skole.

En uke som opplevdes som svært meningsfull, 
og vi ser alt frem mot nye arrangement i mars 
2015.  
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Vi er midt i planleggingen av et nytt konfir-
mantår og etter et særdeles spennende år i år, 
så er det en hyggelig utfordring å få det like bra 
til neste år. 

Hovedintensjonen med konfirmantåret er at 
ungdommene skal bli bedre kjent med Jesus, 
og det håper vi at skjer gjennom undervisning, 
gudstjenester, diakonitjeneste, hyggekvelder og 
konfirmantweekend. I år gikk den avsluttende 
turen til Riga. Dette kunne vi få til blant annet 
gjennom private gaver. Det er ikke sikkert at 

neste års tur blir like lang, men det blir konfir-
mantweekend og det blir et spennende opp-
legg. Her er det bare å melde seg på. 

Ungdommene i 2000-årskullet får brev i posten 
i midten av juni, og så pleier vi å besøke skole- 
klassen første skoleuka i august. Påmelding 
kan gjøres i perioden fra nå og til 29. august.  
Åpningsfesten for konfirmantene blir fredag 
29. august på Svarstad bedehus og så er 
det konfirmantpresentasjon i Svarstad kirke 
søndag 31. august.

Konfirmantåret 2014–15

Foreløpig tidsplan:

29. august:   Åpningsfest for konfirmantåret på Svarstad Bedehus.

31. august:   Gudstjeneste i Svarstad kirke med konfirmantpresentasjon.

September–november: Undervisning en dag/uke rett etter skolen.

7. desember:   Lysmesse i Svarstad kirke.

Januar–april:   Undervisning en dag/uke rett etter skolen.

April/mai:   Konfirmantweekend.

20. mai:   Samtalegudstjeneste og konfirmantfest.

31. mai:   Konfirmasjon i Hem kirke.

7. juni:   Konfirmasjon i Svarstad kirke.

14. juni:   Konfirmasjon i Styrvoll kirke.

Plan for de vanlige konfirmanttimene 
og noen helgearrangement kommer når 
konfirmantåret er i gang. Så håper vi på 
en stor flokk med konfirmanter, og vi 
tror det blir et trivelig og minnerikt år.
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Takk til Are
Det er med vemod, men også stor takknemlighet at vi snart nærmer 
oss Ares avslutningsgudstjeneste for denne gang i Lardal. Han har siste 
Gudstjenesten på kvelden 13. juli i Svarstad, men vi tenkte å ha en felles 
markering for de tre menighetsrådene under Gudstjenesten på Nordgard- 
setra 29. juni. 

Håper mange av Lardals innbyggere tar en setertur den søndagen. 
Are Sandnes fra Revetal har vikariert som sokneprest i perioden juli 2014–
juli 2015. Han hadde også et vikariat på 9 måneder hos oss i 2007. 
Begge gangene har det vært en fryd å ha Are i tjeneste her. På tross av sine 
drøyt 70 år, så er han iderik, impulsiv, hjertelig, og har stor arbeidskapasitet. 
Det synes som om hans gode vesen er en stor hjelp i de ulike livssituasjo-
ner, enten det er gode eller vonde dager. 

For oss i staben og menighetsrådene har det vært både lærerikt og nyttig å 
jobbe sammen med deg, Are. Vi ønsker deg lykke til videre, og så ser vi deg 
forhåpentligvis ved noen søndagsvikariat innimellom her i Lardal.

I slutten av april ble Jesper Hegna Johnsen 
ansatt som ny prest i Lardal. Han og hans kone 
flytter inn i Prestegården i midten av august, og 
det er innsettelsesgudstjeneste i Svarstad kirke 
31. august. 

Jesper er i dag prest i Skogn/Levanger-områ- 
det, der han har virket i mange år. Han er 61 år, 
levde de første 5 åra i Danmark, og hadde så 
oppveksten sin på Nesodden utenfor Oslo. 
Jesper og kona forteller til menighetsbladet at 
de gleder seg veldig til å komme til Lardal. Han 
ønsker å være en prest for alle i bygda, men 
hans to største interesser innenfor presteyrket 
er arbeidet med barn og ungdom og misjons- 
arbeid. 

Fra menighetsrådene og staben vil vi ønske den 
nye prestefamilien hjertelig velkommen til Lardal, og vi ser frem mot et spennende samarbeid. 
Håper bygdefolket tar i mot de nye på en særdeles god måte.

I perioden fra Are Sandnes slutter (13. juli) til Jesper Hegna Johnsen begynner (ca. 20. aug.), vil vår 
«gamleprest» Øyvind Christophersen vikariere som sokneprest i Lardal. Det blir et trivelig gjensyn.

Velkommen til Lardal og Prestegården: Inger 
Næverlid Johnsen  og Jesper Hegna Johnsen.

Nytt prestepar i Lardal
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Kunngjøringer
Gudstjeneste på Nordgardsetra
Også i år planlegges det friluftsgudstjeneste på 
Nordgardsetra. Den blir søndag 29. juni kl. 12. 
Som tidligere er Lardal Kantori med, og det er 
Are Sandnes som forretter gudstjenesten. Vi 
tror alle som kommer, vil få oppleve en spesiell 
gudstjeneste. I tilknytning til gudstjenesten er 
der selvsagt rikelig med muligheter til å treffe 
både tobeinte og firbeinte venner på setra, og 
ikke minst til å smake på den gode rømme- 
grøten. Det vil også bli tatt opp et offer til 
menighetsarbeidet i Styrvoll. 

Vis fram kirka di!
Fra tid til annen blir vi kontaktet av lardølinger 
som ønsker å vise fram kirkene til utenbygds 
gjester. Kanskje får du besøk denne sommeren 
fra fjernt eller nært, og da kan et kirkebesøk 
sette prikken over i-en. Det er noe vi mer enn 
gjerne stiller opp på.
Kirkene er i utgangspunktet låst utenom guds- 
tjenestetiden, men ta kontakt med kirkekontoret 
på tlf. 33 15 52 00 eller 922 63 088, så avtaler 
vi omvisning m.m. En god ide kan også være 
å begynne et slektsstevne med besøk i slektas 
kirke. Da kan vi også stille med musikk, andakt, 
omvisning m.m. Ta kontakt for tilbud!   

Åpen kirke i Svarstad i sommer
Svarstad kirke er åpen hver torsdag i juli fra 
kl. 12–18, med mulighet for å gå inn, nyte 
bygget, be, meditere eller bare slappe av fra 
en ofte hektisk hverdag. Kirken vil også være 
åpen noen søndags ettermiddager i sommer, 
se skilt ved parkeringsplassen. 
Velkommen inn!

Kirkekontoret i sommer
I juli måned har kirkekontoret fast bemanning 
kun på torsdager kl. 9–12. Men, ettersom vi 
holder til på Herredshuset, så er det lett å få 
tak i oss gjennom kommunens servicetorg. 
Damene på servicetorget er både blide og 
dyktige, og de kan svare på det meste ang 

kirkens drift også. Vi viser for øvrig også til 
både kommunens og kirkens hjemmesider.

Velkommen til Olsok i Kjærra 
tirsdag 29. juli 
Tradisjonen tro innbyr vi også i år til kirkelig 
arrangement i Kjærra Amfi på Olsok.

Program:

•   Kl. 18  Matsalget åpner: Rømmegrøt, vafler, 
  pølser m.m.
•  Kl. 19 Friluftsgudstjeneste v/prest Øyvind 
  Christophersen. Lardal Musikkorps 
  medvirker.
  Gratis inngang. Kollekt. 
•  Salg av rømmegrøt, vafler, is m.m.

Andakter på Lardal sykehjem 
høsten 2014 (torsdager)
7. august kl. 11.00
4. september kl. 11.00
9. oktober kl. 11.00
4. desember kl. 11.00

Andakter på Bofellesskapet  
høsten 2014 (onsdager)
6. august  kl. 10.00  
8. oktober kl. 15.00   
 Konfirmantene 
 medvirker.  
3. desember kl. 10.00   
 Diakoniutvalget 
 serverer kirkekaffe.

Velkommen til nytt bibelkurs 
i Lardal høsten 2014
Høstens Bibelkurs starter opp torsdag 
18. september kl. 11–14 på Bedehuset. 
Det blir 4 kurssamlinger, fordelt på ca en gang 
i måneden, fram til og med 11. des. Denne 
gangen vil også de 3 første samlingene være 
på Svarstad Bedehus, mens avslutningssam- 
lingen blir med julemiddag på Gavelstad 
11. desember. Pris for kurset er kr 600, som 
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betales ved fremmøte. Hvis du ønsker å delta 
bare på enkelte samvær, koster det kr 150 
per. gang og 250 kr den siste gangen.

Kursdagene vil ha følgende innhold:  
•  bibelundervisning over en bibeltekst eller 
 et tema
•  måltid   
•  sang og musikk   
•  samtale     

Undervisningen blir i hovedsak ved de ansatte 
i kirken her i Lardal, men en av gangene henter 
vi taler utenfra. Detaljert program kommer etter 
hvert på våre hjemmesider og på oppslags- 
tavler.
Evt. spørsmål kan rettes til kirkekontoret på 
tlf.  33 15 52 46.  Påmelding kan gjøres til 
samme telefonnummer, til Servicekontoret, 
tlf. 33 15 52 00, eller du kan fylle ut slippen 
nedenfor og legge den i postkassa til Lardal 
kommune. Hvis du har behov for skyss for 
å kunne delta, vennligst gi beskjed, så skal 
vi  prøve å være behjelpelig med det.
Vel møtt til høstens Bibelkurs!

Prestehagentreff
Dette er et formiddagstreff for pensjonister i 
Lardal i regi av kirken og Lardal kommune. 
Vi møtes på Prestehagen bofellesskap annen-
hver mandag kl. 10–12 til sosialt samvær.
Treffene starter med kaffe m/vafler eller 
liknende, og deretter har vi allsang, opplesning, 
quiz og bingo. Noen ganger har vi underhold-
ning utenfra eller besøk av skoleklasser. 
Siste gang før sommeren koser vi oss med 
middag.

Treffene til høsten starter opp mandag 
25. august.

Kontaktpersoner er: 
Inger Gregersen  tlf . 994 47 939
Ove Berrefjord   tlf.  922 63 088

Treffet er åpent for alle pensjonister. 
Hvis du har behov for å bli hentet, 
så kan du ringe Ove på 922 63 088, 
senest dagen i forveien. 
Velkommen!

Hjem og kirke
Døde i Svarstad:
Odd Arne Bårnes
Rolf Hvaal
Synnøve Riis
Signe Herland
Thordis Karense    
Gjerden

Døde i Styrvoll:
Tora Oline Tveiten
Oda Røsholt
Asbjørg Tordis
Lofstad

Døde i Hem:
Rolf Nordby 

Døpte i Styrvoll:
Marcus Linnerud
Olav Norvin 
Fimreite Borud

Døpte i Hem:
Marcus Finsrud 
Kalleberg
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Gudstjenester
8. juni - pinse  Svarstad kirke kl. 11.00  Høytidsgudstjeneste. Offer til NMS.
9. juni - pinse  Styrvoll kirke  kl. 11.00  Høytidsgudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp.
15. juni  Hem kirke  kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til NMS.
22. juni  Svarstad kirke kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til Kirkens SOS.
29. juni  Nordgardsetra kl. 12.00  Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

  6. juli    Ingen Gudstjeneste.
13. juli  Svarstad kirke kl. 18.00  Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.
20. juli  Hem kirke  kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.
27. juli    Ingen Gudstjeneste.
29. juli  Kjærra Amfi  kl. 19.00  Olsokgudstjeneste.

  3. august    Ingen Gudstjeneste.
10. august  Styrvoll kirke  kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til Diakoniutvalget.
17. august  Svarstad kirke kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til Diakoniutvalget.
24. august  Hem kirke  kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til Diakoniutvalget.
31. august  Svarstad kirke kl. 11.00  Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. 
   Innsetting av ny prest. Offer til konfirmantarbeidet.

  7. sept.  Styrvoll kirke  kl. 11.00  Offer til MUG barnehjem i Moldova.
14. sept.  Svarstad kirke kl. 11.00  Offer til Blå Kors.
21. sept.  Hem kirke  kl. 11.00  Familiegudstjeneste med 1-3-åringene spesielt.   
   invitert. Offer til Barnekoret.
28. sept.    Ingen Gudstjeneste.

  5. okt.  Styrvoll kirke  kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til TV-aksjonen – 
   Kirkens Nødhjelp.
12. okt. Svarstad kirke kl. 11.00  Familiegudstjeneste med 4-årsbok og høsttakkefest.  
   Offer til barnearbeidet.
19. okt.  Hem kirke  kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til TV-aksjonen, Kirkens Nødhjelp.
26. okt.  Svarstad kirke kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til Menighetsfakultetet.

  2. nov. Styrvoll kirke  kl. 11.00  Allehelgensgudstjeneste. Offer til konfirmantarbeidet.
  9. nov.  Svarstad kirke kl. 11.00  Gudstjeneste. Offer til Åpne Dører.

Takk! Tusen takk for oppmerksomheten på min 75-årsdag.  
  Hilsen Gerd Hvaal

Tusen takk for gaver, blomster og telefoner på min 85-årsdag.  
  Hilsen Dagny Teigen

Tusen takk for gaver, blomster, hilsener og hyggelig samvær på min 90-årsdag.  
  Hilsen Gunnar Sogn

Forts. neste side
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Nytt orgel i Hem kirke
Det mangler nå ikke så mye på at det er fullfinansiert, og vi satser på å inngå en kontrakt med en 
orgelbygger i løpet av 2014. Da vil et nytt orgel kunne stå klart i 2015–16. Kronerullingen til nytt 
orgel passerer snart 1,1 millioner kroner, men vi mangler da fremdeles ca. 150 000 kr. 
Derfor tar vi mer enn gjerne i mot pengegaver til orgelfondkontoen: 1202.86.58786

Takk for hilsener, blomster og vennlig deltakelse v/Jakob A. Odbergs bortgang. 
Takker også for gaven til avdelingen på Sykehjemmet.
   Vennlig hilsen familien

Tusen takk for gavene til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon da konfirmantene gikk fra dør til dør i vår. 
Det kom inn kr 23 728, og det vil gjøre en stor forskjell i den fattige delen av verden. 
Takk også til konfirmantene for flott innsats og til foreldre med flere, for kjørehjelp.
   Hilsen menighetsrådene i Lardal

Takk for gaven til Styrvoll kirke ved Asbjørg Tordis Lofstads båre.
   Styrvoll menighetsråd

Lardal sykehjem ønsker å takke Berg sanitetsforening for fin beplantning med blomster ved inngangen.
 
Lardal sykehjem ønsker å takke for gaven til minne om Bjørg Amundsen.
 
Lardal sykehjem ønsker å takke for gaven til minne om Rolf Nordby.
 
Lardal sykehjem ønsker å takke for gaven til minne om Thora Skaug.
 

Vil du ta imot Jesus?
Da Jesus Kristus gikk gjennom uendelig smerte og lidelse for så å dø på korset, så gjorde han det
for oss. Da han stod opp igjen og etterlot en åpen grav, så gjorde Han det for å gi oss et evig liv 
sammen med Han. Dette er Hans gave til oss.
Men for å få del i gaven, så må vi ta i mot Jesus i vårt hjerte. Det fantastiske som skjer når en sier
JA til Jesus er at vi forvandles til et liv sammen med Han. Mange mennesker hungrer etter en for-
andring i livet som holder både i med- og motgang. Jesus er den forandringen, og det har mange 
opplevd. Det er ikke så lenge siden 15 konfirmanter i Bispedømmet vårt tok i mot Jesus på en 
konfirmantleir.
Dersom Du vil ta i mot Jesus, så ta gjerne kontakt med oss på 92263088, så kan vi be sammen 
med deg, enten på telefon eller ved å møtes. Men Jesus kan du også ta i mot om du sitter alene i 
egen stue. Bare si: «Jesus, kom inn i hjertet mitt og ta bolig der. Jeg vil følge Deg Jesus!»

Lykke til! Det er det viktigste valget i livet ditt!
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Sikkerhet på kirkegårdene
Vi minner om at det kan være løse gravsteiner på kirkegårdene. Dette er særlig aktuelt nå på 
våren etter teleløsningen, men en bør til enhver tid være forsiktig med for eksempel å lene seg inntil 
gravsteiner. I avisene leser vi av og til om ulykker på kirkegårder, og vi må alle være med på å sikre 
oss mot slike tragiske hendelser.

Kirkegårdspersonellet arbeider kontinuerlig med å se etter at alt er trygt og eventuelt varsle festere 
om løse steiner. (Det er festers ansvar å sikre gravminnet forsvarlig).
Dersom du som fester er i tvil om steinen er godt nok sikret, så ta gjerne kontakt med oss på 
tlf. 33 15 52 00. 

Vi vil også få takke alle dere som pynter så fint på gravminnene. 
Dette gjør at kirkegårdene blir vakre og gode steder å besøke.

Lardal Kirkelige Fellesråd
v/kirkevergen

Den norske kirke i Lardals hjemmeside

Har du behov for en lytter eller forbønn

Den Norske Kirkes egen hjemmeside i Lardal har nå vært i drift et drøyt år.
Siden blir stadig mer funksjonell, og nå kan du finne tider for Gudstjenester, andre arrangement, 
informasjon om kirkebyggene, rutiner ved dåp, konfirmasjon m.m. Det er også mulig å søke på 
gravlagte ved alle kirkegårdene, noe som slektsforskere setter stor pris på. Det helt nyeste er en 
mengde med flotte bilder av kirkene, både innvendig og utvendig. 

Vi er heldige i Lardal med at det er John Magnar Ørnes fra Larvik som har tatt på seg jobben med 
å oppdatere/drive sidene. Han har ansvaret for kirkens hjemmesider flere steder i Norge, og han er 
både dyktig og serviceminded.
Du finner hjemmesiden ved å gå inn på www.lardal.kirken.no

I livets ulike faser kan det oppleves godt når noen lytter. Det er godt å få dele gleden vår med 
andre, men det er og så uendelig viktig å få lette på noe av fortvilelsens slør når livet er vondt. 
Det kjennes ofte lett å dele solskinnshistoriene, men det er gjerne vanskeligere å åpne opp når den 
vonde følelsen gnager inni en. Kirkens betjening har erfaring i å lytte. Vi har opplagt ikke svar på 
alle spørsmål, men å dele det vanskelige med en annen og gjerne også med Gud, kan være en 
lette i seg selv. Enten det er sorg, tvil, angst eller annet, så er det viktig å ta kontakt med en 
du har tillit til.  

Dersom du skulle ønske en samtale, eller ønsker forbønn for deg selv eller har noen du ønsker å 
legge fram i bønn, så kan du kontakte oss her på kontoret gjennom å komme hit eller ved telefon. 
Forbønnsønsker kan også legges i kommunens postkasse utenfor hovedinngangen. 
Skriv kirkekontoret på utsiden av konvolutten. Vi har selvsagt taushetsplikt. 
Se adresseliste og telefonnummer her i bladet.
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Parkering ved Svarstad kirke
•  Kirkens parkeringsplass til høyre for kirkegårdens hovedinngang. (Innkjørsel fra Lågaveien)
•  Parkeringsplassen bak kirken ved bårehus og redskapsbod. (Innkjørsel fra Holeveien)
•  Parkeringsplassen mellom kirka og ungdomsskolen. (Innkjørsel fra Holeveien)
•  Dersom det ikke er ledige plasser på noen av de overnevnte, anbefaler vi parkering langs kanten 
av Holeveien. Utenom skoletiden kan en også benytte ungdomsskolens skolegård.

Disse parkeringene er tydelig skiltet ved arrangement.  Lardal Kirkelige Fellesråd
   v/kirkevergen

Kirken i Lardal samarbeider med
Misjon Uten Grenser
I hvert nummer av menighetsbladet minner vi om vårt misjonsprosjekt i samarbeid med Misjon 
Uten Grenser. Diakoniutvalget sender 300 kr månedlig til «vårt» barnehjem i Moldova. Videre så har 
vi kirkeofringer, og vi har misjonskveld om våren og utlodning på høsten til arbeidet i Øst-Europa. 
Vi engasjerer også konfirmantene mye i dette arbeidet og tror at det er til berikelse både for 
konfirmantene og mottakerne i øst.
Totalt sender vi ca 25 000 kr årlig til dette arbeidet, i tillegg til en stor mengde med brukte klær. 
Du kan støtte Misjon Uten Grenser ved å benytte konto: 2601.07.14140.

Kort om Misjon Uten Grenser 
Misjon Uten Grenser er en del av den internasjonale misjons- og bistandsorganisasjonen 
Mission Without Borders, som ble grunnlagt i 1960. Arbeidet i Norge startet i 1982. 
Kontor- og lagerbygningen ligger på Moen  i Eidanger, Porsgrunn. Gjennom innsamlede midler 
driver organisasjonen misjons- og bistandsarbeid i 7 land, hovedsakelig i Øst-Europa.
Lokalt ansatte og lokale samarbeidspartnere: I samtlige feltland i Øst-Europa er der lokalt ansatte. 
Dette er en stor fordel i arbeidet ettersom de kjenner behovene bedre enn oss her i Norge. 
Innsamlingsarbeid: Midlene samles inn gjennom ulike fadderskap og givertjenester. Over 26 000 
barnehjemsbarn på drøyt 200 barnehjem, fattige familier og eldre mennesker får i dag støtte fra 
Misjon Uten Grenser. Ved å bidra med materielle gaver, åndelig veiledning, emosjonell støtte og 
utdanning, kan en gi fremtid og håp til mennesker som lider under nød og forfølgelse. 
Misjon Uten Grenser hjelper mennesker uansett religiøs eller etnisk bakgrunn. Organisasjonen 
har et langsiktig perspektiv på vårt arbeid som tar sikte på å hjelpe de fattige ut av fattigdommen, 
og gjøre dem selvhjulpne.

Bispeskifte i Tunsberg
Lardal Kirkelige fellesråd vil få rette en stor takk til Biskop Laila for hennes utrettelige innsats for 
Herren og folket gjennom virket som biskop i Tunsberg. I Lardal hadde vi gleden av å ha henne 
på bispevisitas i 2007, og vi har ellers mange ganger opplevd at hun har viten, interesse og ikke 
minst et stort hjerte for Lardal. Vi ønsker Biskop Laila all lykke og Guds velsignelse i pensjonist- 
tilværelsen som hun nå er gått inn i.
Fellesrådet vil også få ønske vår nye biskop Per Arne Dahl velkommen i tjenesten. Vi tror og 
håper på et godt samarbeid og ser med forventning fram til at Per Arne Dahl tiltrer i høst. 
I mellomrommet mellom disse to biskopene er Domprost David Gjerp fungerende biskop. 
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Døgnvakt tlf: 33 20 14 44 • www.SogT.no

   
For en personlig, 
høytidelig og 
verdig avskjed. 

Velkommen til SPAR Svarstad
www.spar.no - Følg oss også på Facebook

Svarstad Blomster
LÅGAVEIEN 29, 3275 SVARSTAD       TLF: 33 12 82 72

Din lokale faghandel med lang erfaring 
innen alt av binderi til både sorg og glede.

GRAVMONUMENTER 

Stort utvalg 
Tilføyelser og oppussing 

Haslebakken 2a 
3229 Sandefjord  
Tlf 33 46 31 32 

Vår repr i Lardal: Jørn Lie 
Tlf mobil: 916 27 537 

SANDEFJORD 
STENHUGGERI  

 
 
 
 

Josef  Borgersens  
Begravelsesbyrå  a/s  

 Etablert 1952 
 Leif Josef Borgersen 

 
 Døgnvakt 

        Tel. 33 12 91 14 
              Svarstad 
 
      
  

 

 

Tlf: 958 11 580
Lågaveien 38 - 3275 Svarstad
kjetil.hellerud@svarstad.no

Berganmoen Verksted AS 
Lågendalsveien 2637, 3277 Steinsholt 

 Tlf. 33 12 94 48
 

 

Svarstad


